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ACHOCOLATADO EM PÓ

Produto preparado com cacau obtido por processo tecnológico adequado e açúcar, podendo conter 

outras substâncias alimentícias aprovadas. Composição: Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, 

minerais (ferro e zinco), complexo vitamínico (vitamina A, D3, D-Biotina, ácido fólico, 

Niacinamida, ácido pantotênico, 1, B12, B2, B6), estabilizante lecitina de soja e aroma natural de 

cacau com baunilha. Não contém glúten. Valor energético 80kcal, carboidratos 19g, proteínas 0,7g, 

sódio 71mg, ferro 2,1 mg, zinco 1,05mg, vitamina A 90mcg, vitamina D3 0,75mcg, D-Biotina 4,5 

mcg, ácido fólico 36 mcg, niacina 2,4 mg, ácido pantotênico 0,75 mg, vitamina B1 0,45mg, vitamina 

12 0,36mcg, vitamina B2 0,195 mg e vitamina 6 0,195 mg. Devem estar de acordo com as 

exigências da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISAMS. VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de até 60 dias anteriores a data de entrega                                             

KG 4000  R$                               11,23  R$                             44.920,00 

2

 ARROZ TIPO 1                                                                     1º qualidade (tipo 01), beneficiado, 

polido, longo fino, grãos inteiros, isento de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, 

matérias terrosas e outros. Subgrupo: polido; Classe: Longo fino. Produto 100% natural. Valor 

energético 178 kcal, carboidratos 38g, proteínas 3,3g gorduras totais 0,6g, gordura saturada 0,3g, 

gordura trans. 0g, gordura monoinsaturada 0g, gordura poli-insaturada 0g, colesterol 0mg, fibra 

alimentar total 0,3g e sódio 0mg. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária 

em vigor no País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de entrega 

KG 4000  R$                                 3,77  R$                             15.080,00 

3

AÇÚCAR TRITURADO:

Contendo sacarose de cana de açúcar, livre de fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e 

detritos animais e vegetais.  Valor calórico 20kcal e carboidratos 5,0g. Devem estar de acordo com 

as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de até 120 dias anteriores a data de entrega

KG 2000  R$                                 3,37  R$                               6.740,00 

4

ALHO IN NATURA

Apresentando grau de maturação adequado e manipulação, transporte e consumo; isenta de 

sujidades, parasitas e larvas.
KG 1200  R$                               18,54  R$                             22.248,00 

5

AVEIA EM FLOCOS FINO

Ingredientes: aveia laminada em flocos finos. Contem glúten. Alérgicos. Contem aveia KG 2000  R$                               18,04  R$                             36.080,00 

6

BISCOITO TIPO SALGADO CREAM CRACKER

Contendo basicamente Farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, soro de leite, sal 

fermentos químicos (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), estabilizante lecitina de soja, 

acidulante ácido cítrico, aromatizantes. Contém glúten. Valor calórico 131 kcal, carboidratos 20g, 

proteínas 2,7g, gorduras totais 5,1g, gorduras saturadas 2,2g, gordura trans. 0g, colesterol 0g, fibra 

alimentar 0,8g ferro 1,3mg e sódio 237mg. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação 

Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de 

até 30 dias anteriores à data de entrega.

KG 1400  R$                                 9,62  R$                             13.468,00 

7

BISCOITO TIPO ROSCA DE COCO (ROSQUINHA)

Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de 

milho, soro de leite, sal, estabilizantes lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e 

bicarbonato de sódio. Acidulante e aromatizantes. Contem glúten. Valor calórico 131 kcal, 

carboidratos 23g, proteínas 2,2g, gorduras totais 3,3g, gorduras saturadas 1,4g, gordura trans. 0g, 

colesterol 0g, fibra alimentar 0,5g ferro 1mg e sódio 99mg. Devem estar de acordo com as 

exigências da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega. 

KG 1500  R$                               10,08  R$                             15.120,00 

8

BISCOITO TIPO MAISENA

Contendo basicamente Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura 

vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, cacau em pó, fermentos químicos (bicarbonato de 

amônio) e bicarbonato de sódio, estabilizantes lecitina de soja, aromatizante, acidulante, ácido 

láctico e aromatizante, contém glúten. Valor calórico 131 kcal, carboidratos 23g, proteínas 2,2g, 

gorduras totais 3,3g, gorduras saturadas 1,4g, gordura trans. 0g, colesterol 0g, fibra alimentar 0,5g 

ferro 1mg e sódio 99mg. Devem estar de acordo com as exigências da Legislação Sanitária em vigor 

no País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 30 dias 

anteriores à data de entrega. 

KG 1200  R$                               11,06  R$                             13.272,00 

9

BISCOITO DOCE TIPO MARIA:

Contendo basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 

amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizantes lecitina de soja, fermentos 

químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. Acidulante (ácido lático) e aromatizantes. 

Contem glúten.  Valor calórico 131 kcal, carboidratos 23g, proteínas 2,2g, gorduras totais 3,3g, 

gorduras saturadas 1,4g, gordura trans. 0g, colesterol 0g, fibra alimentar 0,5g ferro 1mg e sódio 

99mg. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país 

ANVISA/MS. VALIDADE:  o produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à 

data de entrega.

KG 1200  R$                               10,85  R$                             13.020,00 

MEDIA TOTAL MEDIO

PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
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CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL

Tipo moído, torrado, extra, embalagem aluminada interna e externamente, embalado a vácuo. 

VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data da entrega. 

KG 1200  R$                               37,81  R$                             45.372,00 

11

CANJIQUINHA DE MILHO:

Contendo fubá enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, fécula de 

mandioca e sal. Aromatizante: aroma idêntico ao natural de pamonha. Corantes naturais: urucum e 

cúrcuma. Antioxidante: bht. Isento de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, 

matérias terrosas e outros. Valor calórico 131 kcal, carboidratos 23g, proteínas 1,1g, gorduras totais 

4,1g, gorduras saturadas 1,1g, gorduras trans. 1,2g, fibra alimentar 0g e sódio 101mg.  Devem estar 

de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS VALIDADE: o 

produto deve conter data de fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega.

KG 1200  R$                                 9,81  R$                             11.772,00 

12

CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA 

Obtida de massas musculares de cortes traseiro. Contendo no máximo 8% de gordura, pH:5,7-6,2, 

Proteína: 18%. Deve apresentar-se com aparência própria, sabor próprio, cor vermelho brilhante sem 

manchas esverdeadas e odor característico. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação 

de até 30 dias anteriores à data de entrega, data de validade não inferior a  03 meses.

KG 2000  R$                               19,86  R$                             39.720,00 

13

CHARQUE BOVINO PONTA DE AGULHA

Contendo basicamente em cada porção de 30 gramas: Gorduras totais: 05 gramas. Gorduras 

saturadas: 1,7 gramas. Gorduras trans: 0,3 gramas, com identificação (validade, peso, procedência, 

número do registro no SIF, SIE ou SIM) em cada embalagem. Devem estar de acordo com as 

exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. VALIDADE: o produto deve 

conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega. 

KG 2200  R$                               27,44  R$                             60.368,00 

14

COLORÍFICO

 Contendo semolina de milho, semente de urucum moída, sal refinado e azeite de dendê, isento de 

parasitas, mofo, odores estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas e outros. Valor calórico 17 

kcal, carboidratos 3,9g, proteínas 0g, gorduras totais 0g, gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, 

fibra alimentar 0,7g e sódio 370mg.  Devem estar de acordo com as exigências da legislação 

sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de 

até 90 dias anteriores à data de entrega.

KG 250  R$                                 8,29  R$                               2.072,50 

15

CREME DE LEITE

Deve apresentar cor, sabor, odor, característico.  Devem estar de acordo com as exigências da 

legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE:  o produto deve conter data de 

fabricação de até 60 dias anteriores à data de entrega.

KG 500  R$                               14,86  R$                               7.430,00 

16

ERVILHA EM CONSERVA: 

Ervilha em conserva em lata de 200g. Informação nutricional de 130g: valor calórico 70kcal, 

carboidratos 13g, proteínas 4g, gorduras 0g, fira alimentar 4g. VALIDADE: o produto deve conter 

data de VALIDADE de até 60 dias após a data de entrega.

KG 400  R$                               14,51  R$                               5.804,00 

17

FARINHA DE TRIGO

Farinha de trigo, acido fólico, vitamina B9, contem glúten. Devem estar de acordo com as exigências 

da Legislação Sanitária em vigor no País ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de ate 90 dias anteriores a data de entrega.

KG 300  R$                                 3,78  R$                               1.134,00 

18 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1

Contendo em 30g do produto valor energético de 100kcal; carboidratos 16g; proteínas 7g;gorduras 

totais 0g; colesterol 0g; fibra alimentar 8g;calcio 31mg;ferro 2mg; sódio 0mg

Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. 

VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega.

KG 3300  R$                                 5,50  R$                             18.150,00 

19

FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO DOURADA

Apresentar-se congelado, limpo, sem escamas, sem couro, sem espinhas e sem vísceras, em filés. 

Cor: característica da espécie. Odor: característica da espécie. Consistência: firme. Deve conter na 

embalagem identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade Deve conter SIM, SIE 

ou SIF. Não contém glúten. Deve estar de acordo com as exigências do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 30 dias 

anteriores a data de entrega. 

KG 1800  R$                               33,33  R$                             59.994,00 

20

FORMULA INFANTIL SABOR DE ARROZ

Mucilagem para crianças a partir de 06 meses, composta de farinha de arroz, açúcar, amido, sais 

minerais, vitaminas e probióticos. É específico para complementar a alimentação de crianças a partir 

do 6º mês de vida. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 90 dias anteriores a 

data de entrega. 

KG 2000  R$                               18,96  R$                             37.920,00 



21

FORMULA INFANTIL SABOR DE AVEIA

Mucilagem para crianças a partir de 06 meses, composta de farinha de arroz, açúcar, amido, sais 

minerais, vitaminas e probióticos. É específico para complementar a alimentação de crianças a partir 

do 6º mês de vida. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 90 dias anteriores a 

data de entrega. 

KG 1500  R$                               18,96  R$                             28.440,00 

22

FORMULA INFANTIL SABOR DE MILHO

Mucilagem para crianças a partir de 06 meses, composta de farinha de arroz, açúcar, amido, sais 

minerais, vitaminas e probiótico. É específico para complementar a alimentação de crianças a partir 

do 6º mês de vida. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 90 dias anteriores a 

data de entrega. 

KG 1200  R$                               18,96  R$                             22.752,00 

23
LEITE CONDENSADO

Deve apresentar cor, sabor, odor, característico.  Devem estar de acordo com as exigências da 

legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE:  o produto deve conter data de 

fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega.

KG 500  R$                               14,84  R$                               7.420,00 

24

LEITE FERMENTADO COM POLPA DE FRUTAS VERMELHAS

Contendo basicamente, leite em pó reconstituído, açúcar, amido modificado, preparado de polpa de 

amora, framboesa e morango, aroma natural e fermento lácteo, com ph de 4,6 e características 

sensoriais próprias. Valor energético 70kcal, carboidratos 11g, proteínas 2,3 g, gorduras totais 2,1g, 

gordura saturada 0,8g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 0,6g e sódio 32mg. Devem estar de acordo 

com as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. VALIDADE:  o produto 

deve conter data de fabricação de até 10 dias anteriores a data de entrega. 

KG 1400  R$                               14,00  R$                             19.600,00 

25
LEITE EM PÓ INTEGRAL

Deve apresentar cor, sabor, odor, característico.  Devem estar de acordo com as exigências da 

legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE:  o produto deve conter data de 

fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega.

KG 2500  R$                               24,58  R$                             61.450,00 

26

MAÇA IN NATURA

 Apresentando grau de maturação adequado e manipulação, transporte e consumo; isenta de 

sujidades, parasitas e larvas.
KG 1500  R$                                 9,78  R$                             14.670,00 

27

MACARRÃO ARGOLINHA MEDIA

A massa de trigo e soja leva em sua formulação 80% sêmola de trigo fortificada com ferro e ácido 

fólico, 20% proteína texturizada de soja, corante urucum e cúrcuma e água. Umidade máxima 13%, 

proteínas 15g%, carboidratos 76g%, lipídios 1g%, fibra alimentar 4g%, cálcio 44mg%, ferro 5mg% 

e colesterol 0%. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país 

ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à 

data de entrega.

KG 1800  R$                                 6,79  R$                             12.222,00 

28

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE

 Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural de urucum. 

Contem glúten  em 100g apresenta carboidrato 79g; proteína 10g; gorduras totais 0g; sódio 0mg.  

Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. 

VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à data de entrega.

KG 2500  R$                                 6,79  R$                             16.975,00 

29

MARGARINA

Óleos vegetais líquidos e interesterificados, agua, sal, leite desidratado pasteurizado reconstituído e 

soro de leite reconstituído, vitamina a, estabilizantes, mono e di glicerídeos de ácidos graxos, lecitina 

de soja e ésteres de poliglicerol e ácidos graxos, conservadores, sorbato de potássio e benzoato de 

sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulante ácido láctico, antioxidantes, edta-curcuma 

e idêntico ao natural, betacaroteno. Não contem glúten. Em 10g apresenta carboidrato 0g, proteína 

0g, gorduras totais 5g, sódio 119mg. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 

90 dias anteriores à data de entrega.

KG 1000  R$                                 9,13  R$                               9.130,00 

30

MILHO BRANCO

Tipo 1, classe branca, categoria misturada, isento de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias 

nocivas, matérias terrosas e outros. Valor calórico 21 kcal, carboidratos 3,8g, proteínas 0g, gorduras 

totais 0g, gorduras saturadas 0,3g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g e sódio 6,5mg.  Devem estar 

de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o 

produto deve conter data de fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega.

KG 850  R$                                 7,49  R$                               6.366,50 

31

MILHO EM CONSERVA

Milho em conserva em lata de 200g. Informação nutricional de 130g: valor calórico. 83kcal, 

carboidratos 15g, proteínas 2,3g, gorduras totais 1,5g, fibra alimentar 4,3g. VALIDADE: o produto 

deve conter data de VALIDADE de até 90 dias após a data de entrega. 

KG 400  R$                               13,83  R$                               5.532,00 



32

MOLHO TOMATE

Molho elaborado a partir das partes comestíveis do tomate adicionado de especiarias, sal e açúcar. 

Composição: tomate, polpa de tomate, amido, óleo vegetal, cebola, salsa em flocos, alho em pó, 

açúcar e sal. Não contém glúten. Valor energético 22kcal, carboidratos 4,0g, proteínas 0,6g, fibra 

alimentar 1,1g e sódio 304mg. Deve apresentar cor, sabor, odor, característico, consistência pastosa.  

Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS. 

VALIDADE:  o produto deve conter data de fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega.

KG 500  R$                               10,96  R$                               5.480,00 

33

ÓLEO DE SOJA REFINADO

Alimentício, produto refinado e de acordo com os padrões legais.  Valor energético 108kcal, 

carboidratos 0g, proteínas 0g, gorduras totais 12g, gorduras saturadas 1,8g, gorduras trans 0g, 

gorduras monoinsaturadas 2,8g, gorduras poli-insaturadas 7,3g, colesterol 0 mg, fibra alimentar 0g, 

sódio 0mg e vitamina e 3,1mg. Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em 

vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 90 dias 

anteriores à data de entrega.

KG 600  R$                                 7,34  R$                               4.404,00 

34

PEITO DE FRANGO

Carne de frango tipo peito congelado, não temperado com pele, com adição de água de no máximo 

4%. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e 

sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Com etiquetas de identificação 

(validade, peso, procedência, número do registro no sif, sie ou sim) em cada embalagem.  Devem 

estar de acordo com as exigências do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento.

VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 30 dias anteriores à data de entrega.

KG 2200  R$                               11,28  R$                             24.816,00 

35

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA EM PÓ

Proteína de origem vegetal, texturizada de soja é produzida a partir de grãos de soja submetidos a 

um processo de tritura, cozimento e secagem. Produto não transgênico. ISENTO DE LACTOSE. 

VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 90 dias anteriores à data de entrega.

KG 1200  R$                               15,10  R$                             18.120,00 

36

SAL

Refinado iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e 

fragmentos de conchas. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente. Sódio 

390mg e iodo 20ug a 40ug.  Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em 

vigor no país ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega.

KG 300  R$                                 1,51  R$                                  453,00 

37

SALSICHA HOT-DOG

 salsicha hot-dog,  obtida de carne mecanicamente separada de aves, recortes de frango sem osso, 

água, miúdos de frango (moela e fígado), proteína de soja, pele de suíno, , sal refinado, fécula de 

mandioca, condimento preparado contém aromatizante: (sal, 4pimenta em pó e óleo resina de 

páprica), açúcar, acidulante – ácido láctico – ins-270, estabilizante – tripolisfato de sódio, ins451i, 

antioxidante – eritorbato de sódio – ins-316, conservante – nitrito e nitrato de sódio – ins250 e 

ins251, corante de urucum – ins160b, odor: característico, sabor: próprio, apresentar-se livre de 

parasitas e de qualquer outras substância contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma 

alteração. Com etiquetas de identificação (validade, peso,procedência, número do registro no sif, sie 

ou sim) em cada embalagem.  Devem estar de acordo com as exigências do ministério da 

agricultura, pecuária e abastecimento. VALIDADE:  o produto deve conter data de fabricação de até 

30 dias anteriores à data de entrega.

KG 2300  R$                               10,21  R$                             23.483,00 

38

SARDINHA ENLATADA

Ingredientes: sardinha, óleo de soja, agua e sal. Não contem glúten. Em 60g apresenta carboidrato 

1,0g; proteína 12,0g; gorduras totais 7,0g; sódio 240mg. VALIDADE:  o produto deve conter data 

de fabricação de até 180 dias anteriores à data de entrega.

KG 500  R$                               32,71  R$                             16.355,00 

39

VINAGRE (FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL)

Produto translúcido e de cor, sabor e odor característico. Valor energético 3kcal, carboidratos 

0,028g, proteínas 0,6g, gorduras totais 0g, gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibras 0g e sódio 

0g.   Devem estar de acordo com as exigências da legislação sanitária em vigor no país 

ANVISA/MS. VALIDADE: o produto deve conter data de fabricação de até 120 dias anteriores à 

data de entrega.

L 500  R$                                 4,08  R$                               2.040,00 

40

PÃO CHÁ

O pão deverá ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, 

parasitos e em perfeito estado de conservação. Devem estar de acordo com as exigências da 

legislação sanitária em vigor no país ANVISA/MS VALIDADE: o produto deve conter data de 

fabricação de até 2 dia anterior à data de entrega.

UND 6000  R$                                 0,80  R$                               4.800,00 

774.193,00R$                            
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